
                                                                  Tatry mountain resorts, a.s. 

CGC Jasná Adrenalín 2012 

DEMÄNOVSKÁ DOLINA (15. február 2012) – Freeride je jazda vo voľnom teréne a  
adrenalín je hormón, ktorý dokáže telo doslova vybičovať k extrémnym výkonom. 
V Jasnej sa v najbližších dňoch tieto dve slová spoja vďaka už tradičnému preteku CGC 
Jasná Adrenalín. Podujatie sľubuje extrémne výkony vo voľných terénoch s množstvom 
prírodného snehu.  

Už 10. ročník freeride pretekov pod Chopkom s názvom CGC Jasná Adrenalín prebehne 16.- 
17.2.2012 ako súčasť svetovej série Freeride World Qualifier (registrácia pretekárov začína 15.2., 18. 
a 19.2 sú tzv. rezervné dni pre prípad nevhodného počasia). 

Chopok sa právom stal vychýrenou oblasťou freeridového lyžovania v strednej Európe. Vzhľadom k 
čím väčšej chuti mladých extrémnych freerideových jazdcov vstúpiť do galérie tých najlepších, 
Freeride World Tour (FWT), je aj tento rok v Jasnej očakávaná vysoká účasť špičkových lyžiarov 
a snowboardistov. Celkovo je do preteku prihlásených 148 pretekárov z celého sveta, vrátane 
hviezdy podujatia Ruela Guillaume z Francúzska, ktorý je tretím vo freeride world rankingu. 

Pre atraktívne lyžovanie vo voľnom teréne je významný aj dostatok prírodného snehu. Táto zimná 
sezóna je na sneh veľmi štedrá, takže sa predpokladá divácky príťažlivé podujatie plné adrenalínu 
a extrémnych kúskov na lyžiach, či snowboarde. 

 

Viac informácií na http://www.jasna.sk/kalendar-podujati/cgc-jasna-adrenalin-2012/sk/zima/  

Spoločnosť  Tatry mountain resorts, a.s. je najväčším subjektom v oblasti cestovného ruchu na Slovensku, ktorá vlastní a prevádzkuje 
atraktívne lyžiarske strediská a hotely v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Patria sem strediská Jasná Nízke Tatry a hotely Wellness hotel 
Grand Jasná, Tri studničky a Chalets Záhradky De Luxe, vo Vysokých Tatrách spoločnosť TMR vlastní a prevádzkuje strediská Tatranská 
Lomnica, Starý Smokovec a hotely Grandhotel Praha Tatranská Lomnica, Grandhotel Starý Smokovec a Hotel FIS Štrbské Pleso. TMR tiež 
vlastní hotely a prenajíma hotely Srdiečko, Liptov a Ski&Fun Záhradky a Bungalovy. Spoločnosť navyše úzko spolupracuje s horským 
strediskom Štrbské Pleso. Do konca roka 2011 sa preinvestovalo do uvedených stredísk vyše 100 mil. € a ďalších 56 miliónov € má prispieť 
k zvýšeniu štandardu a návštevnosti našich hôr v najbližších rokoch. Posledná akvizícia TMR je Aquapark Tatralandia. Ide o najväčší 
slovenský termálny aquapark s celoročnou prevádzkou, ktorý ponúka okrem vodnej zábavy aj zábavu v štýle Divokého západu vo Western 
City, ako aj ubytovanie v bungalovoch a apartmánoch Holiday Village Tatralandia.  


